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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 17417860000000, ul. Józefowska  102, 40-145 

Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 01 00, 207 01 23, e-mail

prawnicykatowice@ipn.gov.pl, faks 32 207 01 84.

Adres strony internetowej (url): www.ipn.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi

warunkami: 1) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły

wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi

udokumentować; 2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu uzasadnionych

zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmiany
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postanowień umowy, w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów o

charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w

sprzeczności; 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) ustawowej zmiany

stawki VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy; b) zmiany

cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jeżeli zmiana ta będzie korzystna dla

Zamawiającego; c) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych),

oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że oferowane

programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod

następującymi warunkami: 1) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności

wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze

Stron musi udokumentować; 2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 3)

zmiany postanowień umowy, w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów o

charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w

sprzeczności; 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) ustawowej zmiany

stawki VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy; b)zmiany

cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe wyłącznie w przypadku

uprzedniego zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmiany cen za

powszechne usługi pocztowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r.

Prawo Pocztowe. Zmiana cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obowiązywać

Strony od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym miało

miejsce zatwierdzenie zmian cen za powszechne usługi pocztowe, jednakże nie wcześniej niż

od dnia przekazania przez Wykonawcę zatwierdzonego cennika do siedziby Zamawiającego;

c) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), oferowanych przez

Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że oferowane programy rabatowe

będą korzystne dla Zamawiającego.
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